
1.- ELEVĂ IMIGRANTĂ

Bună. Mă numesc Mamia şi sunt în clasa a X-a la liceu (clasa a patra de ESO), am venit 
în Spania acum 6 ani, sunt din tabara de refugiaţi saharieni din Tindouf (Africa).

Îmi amintesc de prima zi de şcoală(pauză).....a fost obositoare, eram foarte emoţionată, 
nu întelegeam nimic, nu ştiam ce se petrece. 

M-am dus la poartă, le-am dat o hârtiuţă ce mi se dăduse şi mie, după aceea am fost la 
secretariat unde mi-au dat nişte hârtii pe care părinţii mei au trebuit să le complecteze, 
formularul de înmatriculare (înscriere).

După aceea m-au prezentat şefului de studii,  care m-a plimbat prin institut, era foarte 
mare în comparaţie cu şcoala unde eu fusesem şi am fost surprinsă de a vedea atâtea 
lucuri, atâtea încăperi, atâtea săli de clasă care erau chiar foarte mari, iar în ţara mea 
într-o clasa unde aici sunt 23 de persoane acolo erau pe puţin treizeci şi ceva.

Mi-a arătat curtea, biblioteca, WC-urile, sălile de clasă şi la sfârşit mi-a dat orarul de luni 
până vineri, de la ora 8:30 până la ora 14:30 şi adevărul este că  mă simţeam atât de 
ciudad... 

La început eu nu voiam să vin în Spania, dar a trebuit să vin pentru că parinţii mei au 
venit şi odată ce am fost aici, adevărul este că nu-mi pare rău pentru că mă distrez mult.

Ceea ce m-a ajutat pentru a mă relaţiona cu ceilalţi au fost clasele de limba spaniolă, 
fundamentale, în primul rând pentru a putea înţelege ce mi se spunea în clasă, iar apoi 
pentru a fi împreună cu lumea.

De asemenea activităţile extraşcolare de după-amiază, mă duceam la clasele de întărire 
a limbii spaniole, din ce în ce mai rar, dar este fundamental. Te mai ajută să înţelegi 
spaniola:  a  te  uita  la  programe TV,  a vorbi  cu  lumea,  tu  nu te îngrijora,  chiar  dacă 
vorbeşti greşit spaniola, lumea o să te corecteze şi să nu-ţi fie ruşine că eşti corectat, 
aşa-i în viaţă. Vai de cel pe care nu-l corectează nimeni ! 

Nu-ţi face grijí, a să vezi... Ascultând muzică, vorbind cu lumea, plimbându-te pe stradă, 
ascultând pe unii vorbind cu alţii, nu ştiu cum dar până la urmă ajungi să întelegi, în mai 
puţin sau mai mult timp o să ajungi să întelegi.

După aceea, când eram aici de mai mult timp, când vin elevi străini noi în centru încerc 
sa le  fac viaţa mai uşoară,  îi  ajut,  depinzând dacă vorbesc aceiaşi  limbş ca mine le 
servesc de traducător până când se pot descurca, îi  prezint colegilor  mei dar şi ei la 
rândul lor, odată ce ştiu să vorbească, îşi aleg grupul lor de prieteni-colegi printre care 
mai mult sau mai puţin vor să fie.
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